Weeknieuws nr.3 21 september 2018
AGENDA
Datum
24 september
25 september
1 t/m 4 oktober
2 oktober
5 oktober
8 oktober
16 oktober
19 oktober
20 okt t/m 28 okt

Activiteit
Schoolreis groep 5 en 7
Schoolarts groep 2
Omgekeerde oudergesprekken
Schoolreis groep 8
Schoolarts groep 2
Groep 8 vrij
Schoolarts groep 2
Schoolarts groep 2
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie

Omgekeerde oudergesprekken
Op 25 september vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats. Over de indeling van
de gesprekken heeft u inmiddels bericht gehad, of u wordt er nog door de leerkracht
over geinformeerd.

Excursie buitencentrum
Vrijdag zijn de groepen 7, 7/8 en 8 naar het buitencentrum in Wilhelminaoord geweest voor
een ochtend buiten-onderwijs, verzorgd door 2e-jaars studenten van de Pabo van De Haagse
Hogeschool. Het ging over de tijd van de jagers en boeren. De kinderen moesten allerlei
activiteiten doen om te kijken of ze bij een stam uit deze tijd zouden passen. Zo gingen de
kinderen o.a. vuur maken, pijl en boog schieten, armbandjes maken en sporen zoeken. De
kinderen waren erg enthousiast en er bleken veel natuurtalenten te zijn. Foto’s staan op de
website.

Nationale week van de Opvoeding.
Geachte ouders van groep 1 en 2,
Het opvoeden van kinderen is belangrijk maar soms best lastig. Wat is een goede
opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? En wat vind je
lastig?
Het thema van deze week is: Opvoeden is Samenspel. Gewoon aandacht en samen spelen is
eenvoudig om te doen. Samen met het Buurtsportwerk Weststellingwerf organiseren we
daarom op donderdag 4 oktober een spel (gym)les waarbij de kinderen samen gaan spelen
met de ouders.

Hiervoor wordt u uitgenodigd om:
• 8.45 uur voor groep 2
• 9.30 uur voor groep 1
Wanneer u mee wilt spelen, kunt u zich opgeven bij
Juf Lucy (groep 1) of bij juf Rianne (groep 2).
Met vriendelijke groeten,
Rosé Buskermolen (namens Buurtsportwerk)

Gegevensformulieren

U heeft vorige week een pakket gekregen waarin u gevraagd wordt uw actuele gegevens
te vermelden. Zou u deze formulieren zo spoedig mogelijk ondertekend in willen leveren
op school? Alvast dank daarvoor.

Schoolreis groep 4

Maandag 17 september zijn de kinderen van groep 4 op schoolreis geweest. Samen met de
moeders van Nick, Raymon en Logan, de oma van Lana, juf Joland en juf Hedwig, vertrokken
de kinderen richting Havelte.
Allereerst werden de hunebedden bezocht en speelde de kinderen een dobbelsteenspel.
Daarna stond een ritje met de Heide-Express op het programma. Met dit legervoertuig werd
een rit over de heide gemaakt.
Als laatste stond de speeltuin op het programma. De snoepjes, patat, ijsjes en het drinken
maakten deze dag helemaal compleet.
Het was een zeer geslaagde schoolreis.

Nog komende Schoolreisjes
Groep 5
Groep 7
Groep 8

24 september
24 september
1 t/m 4 oktober

Pinokkio Assen
Klimavontuur Appelscha
Kamp Ameland

Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
20 oktober
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
28 oktober
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

